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BAKGRUND
I Västra Industriområdet i Markaryd finns flertalet verksamheter främst inom industrin. 
Den största arbetsgivaren är Nibe. Nibe startade sin verksamhet i Markaryd år 1952 
och dess plats i området har sedan dess utvecklats organsikt genom uppköp av andra 
fastigheter och kommunal mark. Inom industriområdet står Nibe inför en stor expan-
sionsfas och har därmed stora utbyggnadsplaner i Markaryd, med ökade flöden av både 
persontrafik och gods som följd. I området rör sig även medborgare för att nå diverse 
målpunkter runt om industriområdet. Det finns därför ett behov av att ta ett helhets-
grepp på trafiken. 

SYFTE OCH MÅL
Syftet med denna trafikplan är att se över trafiksituationen för hela Västra Industri-
området och göra en nulägesbeskrivning för att kunna identifiera problemområden. 
Vidare syftar trafikplanen till att ta fram förslag på åtgärder som kan öka trafiksäkerhe-
ten, både för dagsläget och för att möta den kommande expansionen av verksamheten.

Målet med trafikplanen är att beskriva hur trafikmiljön inom Västra Industriområdet 
kan utvecklas för att hantera framtida exploatering med ökad produktion, fler anställda 
och fler gods transporter som följd. Målet är även att denna trafikplan, med tillhörande 
åtgärdslista, ska utgöra underlag för kommande åtgärdsplan. 

METOD OCH AVGRÄNSNING
Nuläge och problembeskrivning är baserad på platsbesök på Västra Industriområdet. Då 
Nibe är det företag som står för majoriteten av godstrafiken på Västra Industriområdet har 
även avstämningsmöten hållits med Nibe. För att även få en bild av nuläget och eventuell 
problematik kopplat till övriga fastigheter på området har detta stämts av med Markaryd 
kommuns näringslivschef. Även Länstrafiken har deltagit på möte för att ge sin syn på 
utvecklingen av området.

I Figur 1 till höger illustreras den geografiska avgränsningen för trafik planen. Då det är 
ett stort geografiskt område som studeras har trafikplanen avgränsats till att beskriva den 
övergripande problematiken och föreslår därmed åtgärder på en relativt grov nivå. Arbetet 
på sikt kan delas in i tre etapper enligt nedan, varav denna trafikplan utgör Etapp 1.

1. Etapp 1: Området ses över med hänsyn till trafik och gator. Nuläget beskrivs 
och sätts i relation till en önskvärd utveckling. Trafikplanen ämnar utgöra en 
målbild för framtida utveckling i form av resonemang och riktlinjer. Trafikplanen 
lyfter även fram problem och beskriver översiktligt förslag till förbättring 
i en sammanfattande åtgärdslista. Parallellt med detta sker ett arbete av 
Landskapsarkitekter, som syftar till att skapa en sammanhängande grön miljö i 
området och en inriktning för det.

2. Etapp 2: I nästa etapp tas en åtgärdsplan fram. Åtgärdsplanen är en utveckling av 
bristerna i trafikplanen. Samtliga, eller ett valt antal, åtgärdsförslag detaljstuderas 
och utformningsförslag och/eller utredningar för respektive problem tas 
fram. Denna del kan genomföras i sin helhet eller successivt i takt med 
utbyggnadsplaneringen.

3. Etapp 3: De framtagna förslagen i åtgärdsplanen, Etapp 2, genomförs. Då det 
finns både kommunal och privat mark/intressen i området krävs här samordning 
och samsyn mellan parterna.

INLEDNING
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Figur 1.  Geografisk avgränsning för trafikplanen samt fastighetsnamn.
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VÄSTRA INDUSTRIOMRÅDET IDAG
Nibe är den största verksamheten i Markaryd och har fastigheter över hela Västra Indu-
striområdet. Nibe har idag ca 1.200 anställda, varav 500 är tjänstemän och 700 arbe-
tar i produktionen. Andra större verksamheter i området är Ekamant, Derome, Marka-
ryd Metallarmatur, Metector, Sonoco-Alcore, K Balkhed med fler. Av dessa har samtliga
verksamheter leveranser till sig. Dessa leveranser hanteras dock främst på egen fastig-
het. K Balkhed har även många besökare/kunder som kommer med bil. Nedan syns en 
karta över Västra industriområdet utbredning idag.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Figur 2. Västra Industriområdet som det ser ut idag.
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FRAMTIDA EXPLOATERING
Nibe har planer på att expandera vilket troligtvis medför att antalet anställda kommer 
att öka.

Planerna för hur Västra Industriområdet i Markaryd ska utvecklas är ännu inte beslu-
tade utan detta arbete är ännu pågående. Den senaste skissen över Nibes framtida 
utvecklingen illustreras i Figur 3 som redovisar förslag på tillkommande bebyggelse.   

Utöver tillkommande bebyggelse finns det behov av ytterligare bilparkering. Befintlig 
parkering i anslutning till Nibes huvudkontor kommer dessutom delvis att bebyg-
gas varför även dessa behöver ersättas. Det finns därför planer på två större samlade 
mark parkeringar.

Figur 3.  Nya byggnader och parkeringar som Nibe planerar uppföra i rött.
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GÅNGTRAFIK

NULÄGE OCH PROBLEMBESKRIVNING
I Figur 4 redovisas befintliga trottoarer längs gatorna inom Västra Industriområdet. 
Kartan visar på bristande kvaliteter i gångnätet. På vissa sträckor kan trottoaren vara 
väl tilltagen för att sedan sluta tvärt eller ersättas av en streckad linje. Trottoarerna är 
generellt sett smala och längs de sträckor som skyltats som cykelbana är dessa alltid 
utformade som gemensamma gång- och cykelbanor men är inte breda nog för ända-
målet. 

Trottoarerna har på många ställen en otydlig utformning då de går ihop med 
angörings ytor för motorfordon utan någon tydlig avgränsning. Bild 1 på Järnvägs gatan 
illustrerar ett exempel på en gatusträcka som helt saknar definierade ytor. Varken 
trottoarer, körbanor, lastplatser eller angöringsytor är markerade vilket gör att gatan 
upplevs som ett enda stort asfaltshav. Där gångbanan är markerad endast med väg-
målning är den ofta utsliten. Likaså gäller vägmålning för övergångsställen, se Bild 2.

Eftersom gatorna i området är allmänna nyttjas de av övriga medborgare i Markaryd. 
Särskilt utsatta är de oskyddade trafikanterna, och speciellt ungdomar och barn. Det 
bristfälliga gångbanenätet i kombination med tung trafik skapar en mycket otillfreds-
ställande miljö för gångtrafikanter med bristande trafiksäkerhet. Detta har även fram-
förts av anställda som kommer till Markaryd med buss och tåg och som tar sig sista 
sträckan till fots.

Strax norr om Västra industriområdet ligger Markaryds Gymnasieskola, KCM. Kom-
munen har uttryckt missnöje med utformningen i korsningen Kronobergsvägen/Han-
nabadsvägen samt längs Kronobergsvägen i väst-östlig riktning. Gångbanorna är här 
smala samt parkerar bilar längs vägen. Det finns inga angöringsfickor längs gatan, 
vilket ibland medför att de parkerade bilarna ställer sig på gångbanan. 

Bild 1.  Exempel på Järnvägsgatans otydliga 
utformning utan definierade ytor.

Bild 2.  Övergångsställe över Järnvägsgatan 
- vägmarkeringar är generellt otydliga och 
slitna.
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Figur 4.  Kartan visar gångbanor samt deras standard inom Västra Industriområdet.
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FRAMTID OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
Gångnätet bör vara heltäckande inom hela Västra Industriområdet med trottoarer 
längs med alla gator på åtminstone ena sidan. Nästa steg är, enligt åtgärdslistan, att 
ta fram utformningsförslag. Detta kan ske via en sträcka åt gången, för att gångnätet 
successivt ska byggas ut till ett komplett nät. Samordning med cykelnätet bör ske i en 
sådan process.

På grund av de många utfarterna, lastplatserna och parkeringsytorna kan trottoarerna 
inte alltid vara separerade i nivå, men ett minimum är att gångytan är väl markerad 
med linjer i marken, avvikande markbeläggning, pollare, blomkrukor eller dylikt, se 
exempel i Bild 3. Vägmarkering bör dock endast accepteras då ingen annan utform-
ning är möjligt, och endast på kortare sträckor. Befintlig vägmålning som markerar 
gångbanor samt övergångsställen inom området behöver ses över och förbättras.

En önskvärd minimistandard på en gångbana är minst 1,75 meter i bebyggd miljö och 
2 meters bredd vid nybyggnation samt att den är upphöjd eller separerad. Inskränk-
ningar i bredden kan accepteras på kortare sträckor, till exempel förbi ett fast hinder, 
men ej smalare än 0,9 meter. Bredden på gångbanan påverkas inte om den kombine-
ras med cykelbana, utan rekommenderad bredd på cykelbana adderas. Rekommende-
rad minimibredd för de båda tillsammans är 3,4 meter för enkelriktad cykelbana och 
4,8 meter för dubbelriktad. Helst ska det även finnas en säkerhetszon mellan väg och 
gång- och cykelbana i form av en plattrad eller liknande.

I och med Nibes exploateringsplaner inom Västra Industriområdet planeras ett gång-
stråk längs med bäcken som rinner söder om Göken 2, se figur 3. Detta kommer att 
öppna upp området som idag enbart har tre förbindelserna i öst-västlig riktning - Hyl-
tevägen, Verkstadsgatan och Kronobergsgatan och detta på en sträcka på hela 1,3 km.

Det finns dock planer på att stänga Verkstadsgatan för allmän trafik då den frekvent 
korsas av truckar som angör industribyggnaderna på båda sidor av vägen. Om detta 
sker bör möjligheten att anlägga en alternativ koppling för gång- och cykeltrafik mel-
lan Järnvägsgatan och Hannabadsvägen ses över för att omvägen för dessa trafikanter 
inte ska bli för lång. Förslagsvis kan en ny gång- och cykelkoppling anläggas i höjd 
med Industrivägen mellan Skiftnyckeln 1 och Skiftnyckeln 4, se Figur 5. 

Bild 3.  Gång- och cykelbanan markeras 
med vägmålning, vilket är ett minimum.

Bild 4.  Planerat gångstråk längs bäcken 
mellan Järnvägsgatan och Hannabadsvägen. 
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Figur 5.  Kartan visar ett heltäckande gångnät inom det framtida Västra Industriområdet.
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NULÄGE OCH PROBLEMBESKRIVNING
I Figur 6 redovisas cykelbanorna inom Västra Industriområdet. Kartan ger en tydlig bild 
över ett mycket ofullständigt cykelnät. Cykelbanorna är inte kontinuerliga och i de fall 
det finns cykelbanor är de utformade som gemensamma gång- och cykelbanor men är 
inte breda nog för detta. Det finns även cykelfält längs gatorna som är markerade med 
linjer i gatan, och alltså inte är separerade i nivå, vilket inte är tillräckligt trafiksäkert för 
barn. Cykelfälten är dessutom slitna och ibland nästan obefintliga, se Bild 5 och Bild 6. 
För cykel, precis som för gång, är miljön mycket osäker. Både för anställda på Västra 
Industriområdet och för allmänheten.

Det är främst längs med Hannabadsvägen det finns ett behov av en kontinuerlig 
cykelbana då denna har fler målpunkter längs med gatan för både anställda på Västra 
Industri området och allmänheten, se Bild 7. Stråket leder även till Markaryds Ryttar-
förening söder om Västra Industriområdet. 

Cykelparkering finns på ett fåtal platser i området. Vid platsbesöket var dessa relativt 
full belagda, se Bild 8.

CYKELTRAFIK OCH -PARKERING

Bild 5.  Cykelfält längs Järnvägsgatan.

Bild 6.  Cykelfält längs Hannabadsvägen.

Bild 7.  Målpunkter längs Hannabadsvägen.

Bild 8.  En välutnyttjad cykelparkering.
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Figur 6.  Kartan visar befitnliga cykelbanor inom Västra Industriområdet.



14 Slutversion
2020-09-21 Cykeltrafik och -parkering

FRAMTID OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG  
Västra Industriområdet är 1,3 kilometer från norr till söder och 500 meter från väst till 
öst. Detta är en sträcka som faller väl inom ramarna för vad som kan klassas som ett 
rimligt cykelavstånd. Det tar ca 4 minuter från Kronobergsgatan i norr till Hyltevägen 
i söder. Idag görs flertalet resor inom området från en byggnad till en annan med bil. 
Det finns många skäl till att cykel är ett bättre alternativ till bil när avstånden inte är 
ett hinder: trafiksäkerhet, platsanspråk, hälsa, kulturskapande och inte minst att det är 
miljövänligt. Med en adekvat infrastruktur finns det inga hinder i att utveckla en cykel-
främjande kultur, vilket inte är ovanligt inom avgränsande industrier, som exempelvis 
på Preem och Borealis i Göteborg. Gatorna inom området är dessutom allmänna och en 
utbyggnad av ett komplett cykelnät skulle komma alla Markaryds invånare till gagn. 

Cykelnätet bör därför byggas ut så att det på sikt blir heltäckande. En åtgärd som bör 
prioriteras är att anlägga cykelbana längs hela Hannabadsvägen. Där finns redan delvis 
cykelbana och Hannabadsvägen är det stråk som har flest målpunkter och därmed är mest 
relevant som cykelstråk. Exempel på cykelbanor i industriområden syns i Bild 9-Figur 11.

Även längs Järnvägsgatan bör en cykelbana anläggas, åtminstone norr om Verkstads-
gatan där det längs långa sträckor även saknas trottoarer. Att anlägga trottoarer är en 
nödvändighet med tanke på de många godstransporterna. I samband med detta bör 
trottoaren göras tillräckligt bred för att även inrymma cykeltrafik. 

För anställda på Västra Industriområdet som väljer att ta tåget till Markaryd är cykeln ett 
bra komplement för att underlätta den sista delen av resan fram till arbetsplatsen. Där-
för bör cykelbanan starta redan utanför Markaryd station. Även vägmålning som marke-
rar cykelbanor samt cykelpassager inom området behöver ses över och förbättrras.

Idag erbjuder Nibe ca 35-40 poolbilar till de anställda när de ska göra ärenden i tjänsten. 
På samma sätt bör Nibe även erbjuda poolcyklar. Poolcyklarna kan dessutom utgöra en 
kompensation för att bilparkeringen hamnar längre bort från målpunkterna i och med 
exploaterings planerna. Med poolcyklar blir det enkelt att uträtta korta ärenden. 

I takt med att området får fler anställda bör cykelparkeringen byggas ut. Cykelparke-
ringen bör placeras i nära anslutning till entréerna, annars kommer cyklarna att parkeras 
där ändå. Cykelparkering är yteffektivt, då en bilplats motsvarar parkering för 10 cyklar. 

Precis som för gångtrafiken kommer en eventuell stängningen av Verkstadsgatan 
påverka cykeltrafiken negativt då maskvidden i cykelnätet blir väldigt stor. För att kom-
pensera för detta föreslås en ny gång- och cykelkoppling i höjd med Industrivägen mel-
lan Skiftnyckeln 1 och Skiftnyckeln 4, se Figur 7.

Bild 9.  GCM-stöd längs Bilgatan 
samt vägmarkering längs infart.
(Källa: Google Maps)

Bild 10.  Enkelriktad cykel-
bana läng Flintrännegatan. 
(Källa: Google Maps)

Bild 11.  Kombinerad gång- och 
cykelbana längs Rollsbovägen. 
(Källa: Google Maps)



Cykeltrafik och -parkering 15Slutversion
2020-09-21

Figur 7.  Kartan visar förslag på utbyggnad av cykelnätet inom Västra Industriområdet.
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NULÄGE OCH PROBLEMBESKRIVNING
Gatorna inom Västra Industriområdet är kommunala allmänna gator som all biltrafik 
därmed har tillgång till. Gatorna är anpassade för godstrafiken och gatubredderna är väl 
tilltagna. Detta i kombination med raka gatusträckningar möjliggör höga hastigheter. 
Hastighetsbegränsningen på samtliga gator är 50 km/tim. I syfte att sänka hastig heten 
har chikaner anlagts på två ställen längs Hannabadsvägen, se Bild 13. Ett mindre gupp 
har även anlagts på Järnvägsgatan för att komma tillrätta med tidigare problem med 
street racing. Enligt trafikmätningarna som genomfördes i september är hastighetsefter-
levnaden god, utom på Järnvägsgatan söder om Hyltevägen och på Hyltevägen söder om 
Industri vägen. Där överskrider 31% respektive 35% av fordonen den skyltade hastigheten. 
Se sammanställningen av trafikmätningarna i ”Bilaga 1 - Trafikmätningar” på sidan 29

I korsningen mellan Verkstadsgatan och Järnvägsgatan är Verkstadsgatan reglerad 
som huvudgatan vilket kan uppfattas som ologiskt då Järnvägsgatan uppfattas som 
huvudgata på grund av sin storlek i relation till Verkstadsgatan, som mer uppfattas 
som en lokalgata. Denna otydlighet är en trafiksäkerhetsrisk då trafiken på Järnvägs-
gatan kan missa att de har väjningsplikt, särskilt med tanke på den mycket otydliga 
och slitna vägmarkeringen, se Bild 14. Det finns dock planer på att eventuellt stänga 
av Verkstadsgatan för allmän trafik.

Förutom ett par större parkeringsplatser står det parkerade bilar vid i princip alla fast-
igheters entréer. Parkeringen är placerad närmst byggnaderna och är på många platser 
utformad som vinkelrät parkering, se Bild 15. Denna utformning är mindre trafik säker 
för gående och cyklande i området då det medför att de oskyddade trafikanterna hamnar 
mellan de parkerade bilarna och fordonstrafiken på vägen. Vinkelrät parkering medför 
även fler backande rörelser samt sämre sikt. Längsgående parkering är därför att föredra. 

Boende längs Hyltevägen upplever problem med ljuskäglor från bilar på parkeringen i 
anslutning till Skruven 1, se Bild 16.

BILTRAFIK OCH -PARKERING

Bild 13.  Hastighetsdämpande chikaner 
längs Hannabadsvägen. 

Bild 14.  Väjningslinjen på Järnvägsgatan är 
sliten och otydlig.

Bild 15.  Tvärgående parkering längs fasa-
derna är vanligt i området.

Bild 16.  Den norra in-/utfarten från 
parkeringen mot Hyltevägen.
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Figur 8. Kartan visar gatunätet inom Västra Industri området samt områdets större 
parkerings platser.
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FRAMTID OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG  
Det kan vara en utmaning att få regelefterlevnad av hastighetsbegränsningen i ett 
industriområde som är dimensionerat för större fordon. Hastighetsmätningarna i 
området visar dock att efterlevnaden är förhållandevis god. Om hastigheten trots det 
uppfattas som ett problem finns möjlighet att utforma hastighetsdämpande åtgärder 
ännu lite annorlunda för att hastighetssäkra för både större och mindre fordon. 

Om planerna på att stänga av Verkstadsgatan för allmän trafik genomförs medför detta 
att området blir mindre tillgängligt för biltrafik. Detta är dock ett mindre problem för 
biltrafiken jämfört med gång- och cykeltrafiken då restidsförlusten inte blir lika stor. 
Det är därför viktigare att komplettera med en ny koppling för gång och cykel än för bil. 
Trafikmätningar visar att Verkstadsgatan har 11,2 % tung trafik, vilket vittnar om att det 
är mycket industritrafik här, och kan upplevas osäkert för oskyddade trafikanter. 

Verkstadsgatan är idag också reglerad som huvudled trots sin karaktär i förhållande 
till Järnvägsgatan, som är långa, bred och rak. Regleringen, alternativt utformningen, 
bör ses över för att skapa en tydligare situation. 

Nibe planerar en utbyggnad av Marknadscenter som ligger i den sydöstra delen av 
fastig heten Beckasinen 10. Ambitionen är att skapa ett besökscenter med utbildning och 
konferenser vilket kommer att generera besökstrafik. För att denna besökstrafik inte ska 
belasta Intäppevägen som kantas av bostadsbebyggelse i öster bör infarten till Mark-
nadscenter vara från Järnvägs- eller Verkstadsgatan. Detta skapar även tydlighet då både 
gods, anställda och besökare hänvisas till Nibes fastigheter via Järnvägsgatan i söder 
istället för att besökare kör via Hässleholmsvägen och Intäppevägen. Dessutom innebär 
det att detaljplanen som idag har utfartsförbud mot Intäppevägen inte behöver ändras.

Den planerade exploateringen medför att vissa parkeringsplatser kommer att tas bort 
och ersättas av nya parkeringsplatser, längre bort ifrån sina målpunkter. När de nya 
angöringsgatorna till parkeringsplatserna anläggs är det viktigt att de utformas trafik-
säkert och tryggt med gångbanor och belysning.

Som nämnts tidigare är det vanligt att bilparkeringen är placerad närmst byggnaderna 
vilket är en mindre trafiksäker lösning för gående och cyklande i området. I takt med 
att ombyggnad sker bör detta ses över så att parkeringen istället placeras närmst 
körbana. Vid eventuell platsbrist kan längsgående, istället för tvärställda, parkeringar 
anläggas vilket även är att föredra ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Längsgående parkeringar tar mindre yta i bredd men mer yta på längden vilket medför 
att antalet platser blir färre. I och med den omfattande exploatering som Nibe står 
inför bör det göras en översyn av parkeringstillgången och parkeringsbeläggningen i 
området. Detta för att uppskatta det framtida parkeringsbehovet och konsekvenserna 
av att viss parkering försvinner. Syftet med en sådan översyn är både att säkerställa att 
det inte finns för få bilplatser, så att anställda börjar parkera på villagator i närheten, 
men även att det inte byggs för många bilplatser då detta innebär onödigt stora hård-
gjorda ytor. Dessa skulle med fördel istället behöva utgöras av vegetation för att möj-
liggöra infiltration av regnvatten då området till stora delar är hårdgjort.

För att åtgärda problemet med ljus käglor från parkerade bilar på parkeringen vid 
Skruven 1 skulle parkeringens in- och/eller utfarter kunna stängas och ersätta med 
en ny in- och/eller utfart längs Hannabads vägen. Ett exempel i ”Bilaga 2 - Ny in/utfart 
till parkeringen vid Skruven 1” på sidan 30. Inom fastig heten Skruven 1, söder om 
befintlig byggnad, finns det planer på ytterligare kontorsverksamhet vilket medför att 
befintlig gastank kommer att flyttas västerut. Därmed föreslås att parkeringens nya in/
utfart samlokaliseras med gastankens nya in/utfart.
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Figur 9. Kartan visar förslag på framtida gatunät samt större parkeringsplatser.
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NULÄGE OCH PROBLEMBESKRIVNING
Tanken är att godstrafiken ska komma från E4:an via väg 117, där det skyltas mot 
Västra Industriområdet, och angöra söderifrån via Järnvägs gatan. Eftersom mål-
punkterna för godsleveranserna är de specifika verksamheterna och inte ”Västra 
Industriområdet” finns det en risk att man fortsätter köra in mot samhället via 
Hässleholms vägen. En dialog med Trafikverket har inletts gällande att förtydliga skylt-
ningen men har ännu inte landat i någon förändring. 

Idag är det förbud för genomfartstrafik för fordon över 3,5 ton från Järnvägs gatan i 
höjd med Hyltevägen i söder via Västergatan till väg 15 i norr. 

Enligt trafikmätningar är andelen tung trafik på Hässleholmsvägen 7 % och på Järn-
vägsgatan norr om Kronobergsgatan 4,9 % respektive 18 % söder om korsningen med 
Hyltevägen. Denna fördelningen är delvis som önskat, att den största andelen tung tra-
fik inkommer från söder, men det totala antalet fordonspassager är dock fem gånger 
så högt på Hässleholmsvägen. Det faktiska antalet tunga fordon är således fyra gånger 
så stort här än på Järnvägsgatan. Eventuellt kan en större andel av fordonen på Hässle-
holmsvägen åka in till området via Järnvägsgatan, beroende på destination.   

Utspritt över området finns det ett flertal lastplatser i anslutning till de olika fastig-
heterna. På tre platser, inringade i Figur 10, finns det inga vändzoner inom fastig-
heten utan lastbilarna behöver ta den kommunala gatan i anspråk för att backa till 
lastplatsen, se Bild 17. Detta är problematiskt ut trafiksäkerhetssynpunkt, särskilt 
på de platser där gatans utformning är otydlig och det saknas separat gång- och 
cykelbana. Längs Järnvägsgatan skapar det dessutom onödigt mycket lastbilstrafik 
då lastbilarna som ska angöra fastigheten Ässjan 1 kör upp till Kronobergsgatan och 
vänder i cirkulations platsen. Detta för att lastplatserna är vinklade så att de är lättare 
att angöra om man kör norrifrån. Lastbilarna måste då även korsa det motriktade kör-
fältet. 

Över den västra delen av Verkstadsgatan, mellan fastigheterna Ässjan 1 och Skiftny-
keln 1, kör mycket trucktrafik. I och med att gatorna inom området är kommunala har 
Nibe och Markaryds kommun inlett en dialog om eventuellt stängning av Verkstadsga-
tan för allmän trafik.

GODSTRAFIK OCH LASTZONER

Bild 17.  Lastbil som backar över Järnvägs-
gatan för att angöra Göken 2.

Bild 18. Lastbil som parkerat på Järnvägs-
gatan i väntan på att angöra lastplatserna 
vid Göken 2.
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Figur 10. Kartan visar godstrafikens rörelsemönster inom Västra Industriområdet samt ytor 
på allmän platsmark som nyttjas av godstrafiken som vändytor. 
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FRAMTID OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
För att förtydliga för chaufförerna att de ska angöra Västra Industriområdet från söder 
skulle befintlig skyltning från E4:an kunna kompletteras med namnen på de verksam-
heter som genererar mycket inkommande godstrafik. Det skulle eventuellt undvika att
godstrafiken kör mot centrum via Hässleholmsvägen för att ta sig till Västra Industri-
området. 

De platserna där godstrafiken använder de allmänna vägarna som vändplatser/upp-
ställningsytor bör ses över och förbättras. Detta kan ske genom vägmarkering och 
skyltning, förändrad utformning eller att mark införskaffas i anslutning till lastplatsrna 
för att avlasta de kommunala gatorna. Som ett exempel har en skiss som kan ligga till 
grund för eventuell framtida utformning av en vändplats i anslutning till Beckasinen 10 
tagits fram, se Bild 19 nedan samt i ”Bilaga 3 - Vändplats på Beckasinen 10” på sidan 
31. Nibes förvärv av Beckasinen 3, där en ny miljöstation planeras, möjliggör att en 
uppställningsyta för godsleveranser skulle kunna anläggas i anslutning till lastplatsen 
vid fastigheten Göken. 

Längs Hyltevägen som ligger i den västra utkanten av Västra Industriområdet ligger 
det bostäder. Trafikmätningar kommer att genomföras för att utreda om det finns ett 
behov av att stänga av Hylte vägen i höjd med Kolonigatan för att bli av med godstra-
fiken utanför bostäderna. Om det skulle visa sig att det finns ett sådant behov skulle 
gatan kunna utformas enligt skissen i Bild 20, se även ”Bilaga 4 - Vändplats på Hyltevä-
gen (alt. 1)” och ”Bilaga 5 - Vändplats på Hyltevägen (alt. 2)”.

Bild 19.  Exempel på vändplats på Järnvägsgatan 
i höjd med Ässjan 1.

Bild 20.  Exempel på vändplats och 
av stängning av Hyltevägen vid Kolonigatan.
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Figur 11. Kartan visa förslag till framtida rörelsemönster för godstrafiken med Västra Industri området 
som målpunkt.
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NULÄGE OCH PROBLEMBESKRIVNING
Figur 13 visar linjedragningen samt hållplatslägen för busslinje 150 inom Västra 
Industri området. Längs med Järnvägsgatan ligger de fyra busshållplatserna Hylte-
vägen, Verkstadsgatan, Fabriksgatan och Järnvägsgatan. Utöver dessa finns det en 
”inofficiell busshållplats” i anslutning till Kunskaps centrum, KCM, som är Markaryds 
gymnasium, se Bild 21. Nästa hållplats norrut är Markaryd station. 

Hållplats Verkstadsgatan är utformad som en busskur, se Bild 22, medan hållplats 
Fabriksgatan enbart markeras med en skylt, se Bild 23. Hållplats Hyltevägens har inte 
ens någon egen stolpe utan skylten sitter på befintlig lyktstolpe, se Bild 24. Vad gäller 
Järnvägsgatan så finns varken skylt eller kur, trots att den är registrerad som hållplats 
i kartor och kollektiv trafikplaneraren. Busstrafiken är med andra ord knappt synlig i 
gatubilden och marknadsförs därmed mycket dåligt mot anställda på Västra Industri-
området. En hållplats utan busskur inbjuder inte heller till att stå och vänta på bussen. 
Vad gäller den inofficiella hållplatsen vid KCM så är den varken markerad med skylt 
eller kur, trots att den är välanvänd.

Antalet påstigande resenärer vid de fyra hållplatserna var år 2019 totalt ca 5.000 vilket 
är en ökning med 100% från år 2014. 

Från Markaryd station går det ett persontåg varannan timme och utöver det ankommer 
även något godståg. Eftersom stationen är en ändstation går bommarna över kors-
ningen med Kronobergsgatan ner både vid ankomst och avgång, vilket är 20 minuter 
senare. På eftermiddagen sker detta klockan 16.00 och 16.21, alltså i rusningstrafik. 

KOLLEKTIVTRAFIK

Bild 21.  ”Inofficiell” busshållplats söder om 
Kronobergsgatan.

Bild 22.  Hållplats Verkstadsgatan har en 
busskur.

Bild 23.  Hållplats Fabriksgatan markeras 
enbart med en skylt.

Bild 24.  Hållplats Hyltevägen markeras 
enbart med en skylt på befintlig lyktstolpe.
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Figur 12. Kartan visar linjedragningen samt hållplatslägena för busslinje 150 inom Västra 
Industriområdet.
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FRAMTID OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG  
I och med expansionsplanerna inom Västra Industriområdet samt ett stadigt ökande 
kollektivtrafikresande bör busstrafikens infrastruktur i området ses över. Länstrafiken 
för Kronobergs län är positivt inställda till att utöka antalet turer allt eftersom behovet 
ökar när antalet anställda på Västra Industriområdet ökar. 

Det är viktigt att beakta ”hela-resan-perspektivet”, d.v.s. att människor lätt ska kunna 
ta sig hela vägen från dörr till dörr. Detta betyder bl.a. att vägarna till och från kol-
lektivtrafiken ska vara utformade på ett säkert, tryggt och tillgängligt sätt för att bjuda 
in till och underlätta kollektivt resande. Kommunen har fått in synpunkter från Marka-
rydsbor som uttryckt osäkerhet kring gatorna i Västra Industriområdet och att de som 
konsekvens inte använder kollektivtrafiken. Det finns därför, som nämnts tidigare, ett 
behov av att utforma säkrare och mer tillgängliga gång- och cykelvägar till och från 
busshållplatserna. Även standarden på själva busshållplatserna behöver uppgraderas, 
så att de omfattar väderskydd, cykel parkering, tydlighet och bra utformning för angö-
rande bussar.

I och med områdets kommande exploatering bör hållplatsernas lägen ses över i syfte 
att utreda huruvida det finns behov av att flytta hållplatserna så att de anpassas efter 
områdes mest personaltäta målpunkter. I samband med detta bör möjligheten att slå 
samman den befintliga hållplatsen Järnvägsgatan med den inofficiella hållplatsen lite 
längre norrut utredas. Syftet med detta skulle vara att bättre anpassa hållplatsen för 
gymnasieeleverna på KCM.

Det finns planer på att låta tåget som idag har Markaryd som ändhållplats fort-
sätta mot Halmstad och i samband med detta utöka turutbudet. Detta är avhängigt 
Markaryd banans utbyggnad. När detta verkställs blir tågtrafiken inte bara tätare utan  
upptagningsområdet också större. Vid ett sådant scenario är det än viktigare att tänka 
”hela-resan-perspektivet” för att främja kollektivtrafikresandet bland människor som 
pendlar till eller från Markaryd. Därför är det viktigt att se över sträckan från Markaryd 
station till Västra Industriområdet. 
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Figur 13. Kartan visar linjedragningen samt förslag till nytt hållplatsläge för busslinje 150.
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ÅTGÄRDER GÅNGTRAFIK
Gångnätet byggs ut så att det på sikt blir heltäckande. Järnvägsgatan som idag saknar trottoarer på långa 
sträckor bör prioriteras. 

Vägmålning som markerar gångbanor samt övergångsställen inom området behöver ses över och förbättras.

Utred möjligheten till en alternativ koppling (istället för Verkstadsgatan) i höjd med Industrivägen.

ÅTGÄRDER CYKELTRAFIK OCH -PARKERING
Cykelnätet byggs ut så att det på sikt blir heltäckande. Följande sträckor bör prioriteras:
• Komplettera cykelbanan längs Hannabadsvägen. 
• Anlägg cykelbana längs Järnvägsgatan, åtminstone norr om Verkstadsgatan där det på långa sträckor även 

saknas trottoarer.
• Utred möjligheten till ny/förbättrad cykelbanan från Markaryd station till Västra Industriområdet.

Utred möjligheten till en alternativ koppling (istället för Verkstadsgatan) i höjd med Industrivägen.

Vägmålning som markerar cykelbanor samt cykelpassager inom området behöver ses över och förbättras.

I takt med att området får fler anställda utökas cykelplatserna.

Se över möjligheten att erbjuda poolcyklar till Nibes anställda.

ÅTGÄRDER BILTRAFIK OCH -PARKERING
Stäng in-och/eller utfarten från Hyltevägen till parkeringen vid Skruven 1 och ersätta med en ny in-/utfart längs 
Hannabads vägen.

Ny in/utfart mot Beckasinen 10 bör anläggas i söder från Verkstadsgatan, inte från Intäppevägen.

I takt med att ombyggnad sker bör parkeringen placeras närmast körbanan till förmån för oskyddade trafikanter. 

Gör en översyn av parkeringstillgången och parkeringsbeläggningen för att kunna uppskatta det framtida 
behovet av tillkommande parkering.

Angöringsgatorna till de nya parkeringsplatserna utformas trafiksäkert och tryggt med gångbanor och belysning.

Reglera Järnvägsgatan som huvudled i och med att Verkstadsgatan stängs för allmän trafik. 

Utforma vid behov hastighetsdämpande åtgärder så som chikaner, avsmalnade gator, cirkulationsplatser med 
överkörningsbara ytor anpassade för godstrafiken.

ÅTGÄRDER GODSTRAFIK OCH LASTZONER
Skyltningen mot ”Västra industriområdet” från E4:ans avfart kompletteras med namnen på de verksamheter som 
genererar mycket inkommande godstrafik.

Se över de platser där godsleveranserna nyttjar kommunala gator som vändytor och ta fram förslag på hur 
utformningen kan göras tydligare och mer trafiksäker. Exempel i bilagor 2-4.

Utred möjligheten att anlägga en uppställningsyta för godsleveranser på Beckasinen 3.

Utred behovet av att stänga av Hylte vägen i höjd med Kolonigatan för att bli av med godstrafiken utanför 
bostäderna. 

ÅTGÄRDER KOLLEKTIVTRAFIK
Se över vägarna till och från kollektivtrafiken utifrån ”hela-resan-perspektivet” så att de utformas säkert, tryggt 
och tillgängligt.

Uppgradera standarden på busshållplatserna.

Utreda huruvid det finns behov av att flytta hållplatserna så att de anpassas efter områdes mest personaltäta 
målpunkter. 

Utred möjligheten att slå samman den befintliga hållplatsen Järnvägsgatan med den inofficiella hållplatsen lite 
längre norrut.

LISTA MED FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER
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 BILAGA 1 - TRAFIKMÄTNINGAR



 BILAGA 2 - NY IN/UTFART TILL
PARKERINGEN VID SKRUVEN 1



 BILAGA 3 - VÄNDPLATS PÅ 
BECKASINEN 10



 BILAGA 4 - VÄNDPLATS PÅ 
HYLTEVÄGEN (ALT. 1)



 BILAGA 5 - VÄNDPLATS PÅ 
HYLTEVÄGEN (ALT. 2)
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